
Verkeersbesluit

Gehandicaptenparkeerplaats

Bouwmeesterstraat 9 te  Nijverdal, 25

juli 2016Nr.16INT02838

 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende dat

aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein voor het voertuig waarmee hij zich

pleegt te vervoeren;

dat aanvrager bezwaar heeft aangetekend tegen het besluit van 29 januari 2016 (15INT03933) tot het

aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Mauritsstraat;

dat het bezwaar gegrond is verklaard;

dat een parkeerplaats aangelegd zal worden in de Bouwmeesterstraat tegenover huisnummer 9 te

Nijverdal, overeenkomstig de technische mogelijkheden ter plekke en goedkeuring van ProRail en de

aannemer van de Tuinen;

dat dit parkeervak dienst kan doen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en indien dat te zijner

tijd niet meer nodig zal zijn als gewoon parkeervak. Dit gezien de parkeerdruk in de wijk;

dat het aangewezen parkeervak in de Mauritsstraat niet meer nodig is;

dat het intrekken van een verkeersbesluit ook een verkeersbesluit is;

datde Prins Mauritsstraaten de Bouwmeesterstraat zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Nijverdal

en in beheer zijn bij de gemeente Hellendoorn;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg

heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.

Hij bracht hierover een positief advies uit.

dat deze maatregel het beschermen van weggebruikers en passagiers als bedoeld in artikel,

lid 1 onder b van de WVW 1994 dient;

Gelet op het WVW 1994, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

B e s l u i t e n:

1. het verkeersbesluit tot aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaats in de Mauritsstraat (15INT03933)

in te trekken;

2. door plaatsing van bord E6 en onderbord (voorzien van kenteken 47–ZK–XZ) van bijlage I van het

RVV 1990 in de Bouwmeesterstraat tegenover huisnummer 9 in Nijverdal nabij de woning van

aanvrager, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor het motorvoertuig

met kenteken 47–ZK–XZ.
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hoofd van het team Wegen, Riolen en Verkeer

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na publicatie een bezwaarschrift bij ons

indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te

bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van dit besluit;

- de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).
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